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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 TIPE DAN DASAR PENELITIAN 

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah tipe penelitian deskriptif 

analisis, yaitu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan secara rinci 

mengenai objek penelitian serta menganalisa fenomena-fenomena sosial, dalam 

hal ini adalah komunikasi organisasional dalam crew film. Penelitian deskriptif 

bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, 

atau berbagai fenomena realitas yang ada dalam masyarakat sebagai objek 

penelitian, serta berupaya menarik realitas tersebut kepermukaan sebagai suatu 

ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran mengenai suatu kondisi, situasi, 

ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2010:68). 

Dasar penelitian adalah kualitatif untuk mendapatkan data yang lebih 

akurat mengenai fenomena-fenomena komunikasi organisasional. Penelitian 

kualitatif mengacu kepada berbagai cara pengumpulan data yang berbeda, yang 

meliputi penelitian lapangan, observasi partisipan, dan wawancara mendalam 

(Bungin, 2010:78). 

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) 

dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data yang 

dilakukan adalah Interview (wawancara), analisis data bersifat induktif dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 

2007: 9). 
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3.2 FOKUS PENELITIAN 

Untuk membatasi ruang lingkup sebuah penelitian agar tidak melebar 

maka dibutuhkan sebuah fokus dalam penelitian ini. Fokus dalam penelitian 

berfungsi untuk membatasi studi bagi seorang peneliti dan menentukan sasaran 

penelitian sehingga dapat mengklasifikasikan data yang akan dikumpulkan, diolah 

dan dianalisis dalam suatu penelitian (Moleong, 2002:7). 

Penelitian ini hanya terfokus pada arus informasi atau komunikasi dalam  

produksi Film dalam ruang lingkup organisasi kampus (UKM) yakni Kine Klub 

Universitas Muhammadiyah Malang yang kemudian nanti ditentukan gambaran 

atau jenis pola jaringan komunikasinya, serta menentukan peranan setiap 

informan . 

3.3 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN 

Pada penelitian ini peneliti mengambil lokasi pada tempat berkumpulnya 

anggota produksi film oleh Kine Klub UMM, Yakni Student Center UMM yang 

kemudian dipilih sebagai tempat berkumpulnya semua anggota crew pembuatan 

film. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 12 Maret - 25 Mei 2016, dalam arti 

sampai dengan peneliti menyimpulkan bahwa data yang diperoleh untuk 

penelitian sudah cukup untuk dibuat sebuah kesimpulan dan hasil penelitian. 

3.4 INFORMAN PENELITIAN  

Informan dari penelitian ini yaitu para pimpinan dan crew adalam produksi 

bersama Kine Klub UMM ke 13 sehingga memudahkan peneliti menjelajahi 

obyek atau situasi sosial yang diteliti. Peneliti memilih anggota tertentu dalam 

jajaran tersebut, yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan. 
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Kemudian berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari anggota 

sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan anggota lain sebagai sampel yang 

dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap. 

3.5 TEKNIK PENENTUAN INFORMAN PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik perposive sampling 

yakni penentuan sampling dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono 2007:96). 

Teknik ini digunakan untuk menemukan bagaimana proses komunikasi organisasi 

dalam pembuatan sebuah film (Produksi Bersama) pada Kine Klub UMM. 

Sehingga dibutuhkan beberapa subjek penelitian yang memenuhi kriteria sebagai 

kebutuhan dari data penelitian, serta untuk memperoleh keberagaman informasi. 

Jika informasi yang diperoleh sudah cukup atau memenuhi apa yang dibutuhkan 

peneliti, maka penelitian akan dihentikan. Adapun kriteria dari subjek penelitian 

ini diantaranya sebagai berikut : 

a. Adalah anggota yang telah bergabung selama 2 tahun atau lebih. Artinya 

anggota yang telah bergabung dengan Kine Klub UMM ini selama dua 

tahun lebih tentu telah memahami bagaimana proses komunikasi didalam 

Kine Klub UMM dan juga pernah mengikuti produksi bersama. 

b. Menjadi crew film produksi bersama dalam UKM Kine Klub UMM 2014-

2015 

c. Produser dalam produksi bersama Kine Klub UMM yang akan dilakukan 

pada bulan Desember 2015 – Januari 2016 

d. Adalah koordinator setiap departemen dalam produksi bersama Kine Klub 

UMM ke 13 
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Tabel 1. 

Data Informan Peneltian 

 

No Nama Umur Jabatan 

1 Ade Wahyuni Nawin 20 Thn Produser 

2 Lukman Hakim 22 Thn Sutradara 

3 M Azmy Abrori 21 Thn DOP (Departement Of Photograpy) 

4 Logan Basundara 20 Thn Departement Sound 

5 Wilhy Bara 25 Thn Departement Musik 

6 Ariel Pratama Effendy 19 Thn Departement Art 

7 Baruna Ari Putra 21 Thn Editing 

8 Depto Leby Armadya 23 Thn BTS 

 

3.6 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Data yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah data primer dan 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Informan 

penelitian dan responden, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh 

peneliti, yang berupa dokumen-dokumen, buku, makalah, artikel, skripsi lain yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik pengumpulan data sebagai berikut, yaitu : 

3.6.1 Wawancara 

Stainback (1988) dalam Sugiyono (2007:72) mengemukakan bahwa : 

“Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui lebih mengenai hal-

hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterprestasikan 

situasi dan fenomena yang terjadi”.  

Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data yang 

bertujuan untuk menggali informasi atau data untuk mengemukakan 
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pengetahuan informan terutama yang berkaitan dengan arus informasi dalam 

proses produksi bersama Kine Klub UMM. Dalam hal ini, peneliti melakukan 

wawancara secara semi terstruktur  kepada pihak-pihak yang terlibat dalam 

proses produksi bersama Kine Klub UMMM secara tatap muka mengenai pola 

jaringan komunikasinya.  

Kriyantono (2006) mengemukakan bahwa “Wawancara semi 

terstruktur adalah jenis wawancara di mana pewawancara biasanya 

mempunyai daftar pertanyaan tertulis tapi memungkinkan untuk menanyakan 

pertanyaan-pertanyaan secara bebas, yang terkait dengan permasalahan”. 

Adapun alasan peneliti menggunakan teknik wawancara ini terkait dengan 

keterbatasan waktu yang dimiliki oleh informan, terlebih informan kunci. 

Keterbatasan waktu dapat membuat data yang dihasilkan oleh informan 

menjadi tidak sedalam yang diinginkan atau bahkan dapat tidak sesuai dengan 

tujuan penelitian, sehingga peneliti telah menyiapkan topik-topik 

permasalahan yang disusun sebelumnya sesuai tujuan penelitian untuk 

memudahkan penggalian data. 

Dalam penelitian ini, wawancara memegang peranan kunci dan 

digunakan untuk memperoleh data primer dalam upayanya mencari jawaban 

terhadap pengetahuan subjek peneltian terhadap kajian yang akan diteliti. 

Wawancara dilakukan dengan cara face to face dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang nantinya diharapkan dapat menggali informasi 

yang mendalam terhadap pola komunikasi organisasional Kine Klub UMM 

yang akan diteliti.  
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3.6.2 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang, studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara (Sugiyono, 2007 : 82). Dengan teknik ini akan 

direkam segala aktivitas saat melakukan penelitian dalam jajaran anggota Kine 

Klub UMM, baik berupa rekaman video saat wawancara maupun rekaman 

suara untuk memperkuat bukti tulisan. 

Dengan adanya data dokumentasi, maka penelitian akan menjadi 

semakin kredibel dan dapat dipercaya karena didalamnya terdapat bukti-bukti 

yang menggambarkan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. 

3.7 TEKNIK ANALISIS DATA 

Penelitian ini menggunakan model analisis data dari Miles dan 

Hubberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh 

(Sugiyono, 2007:91). Aktivitas dalam analisis data yaitu: 

a). Reduksi Data 

 dalam penelitian ini, data yang diperoleh dilapangan sangat 

banyak. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencatatan secara teliti dan rinci. 

Semakin sering peneliti mendatangi lapangan, semakin banyak pula data 

yang diperoleh. Untuk memudahkannya, peneliti akan melakukan analisis 

segera setelah penelitian dilakukan melalui reduksi data. 
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Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan kepada hal-hal yang dianggap penting, mencari tema dan 

pola yang  didapat dalam tiap hasil penelitian sementara (hasil 

wawancara). Dengan cara ini, data yang diperoleh lebih dipahami melalui 

suatu konsep yang juga akan memudahkan peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya. 

Satu hal yang perlu peneliti ingat dalam proses mereduksi data ini 

adalah peneliti harus dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Hal ini 

dikarenakan tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah temuan, dan 

agar penelitian tidak lepas dari fokus yang diinginkan. 

b). Penyajian data 

 Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan 

data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam 

bentuk teks, tabel, grapik, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. 

Dalam hal ini, Miles dan Huberman (1984) menyatakan bahwa dari sekian 

banyak cara penyajian, yang paling sering digunakan dalam penelitian 

kualitatif adalah penyajian data yang menggunakan teks yang bersifat 

naratif. Demikian pula pada penelitian ini, penyajian data dilakukan secara 

naratif untuk memudahkan peneliti untuk menentukan kinerja selanjutnya 

berdasarkan data sementara yang telah dipahami dan disajikan tersebut. 

c). Penarikan Kesimpulan 

Aktifitas terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang 
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didapat pada awal penelitian merupakan kesimpulan yang bersifat 

sementara. Kesimpulan ini dapat berubah jika tidak didukung dengan data-

data yang kuat. Begitu juga sebaliknya, jika kesimpulan-kesimpulan 

tersebut terus mendapat bukti kuat dari kesimpulan-kesimpulan 

selanjutnya, yakni dengan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang 

dikemukakan dikatakan kredibel. 

Dari beberapa penjelasan di atas dapat digambarkan mengenai alur model 

penelitian menurut Matthew dan Hubberman (1992:15) yang lebih dikenal dengan 

model interaktif seperti dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar1 Model Interaktif Analisis Data 

Sumber: Miles, Matthew B danHuberman, A. Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif. 

Jakarta: UI-Press 

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa proses penelitian ini diawali 

dengan mengadakan observasi, wawancara dan dokumentasi hasil penelitian, 

catatan hasil observasi dan ingatan. Dari data tersebut, peneliti menganalisa 

dengan memisah-misahkan atau mengklasifikasikan data yang termasuk arus 

Pengumpulan Data 

Penyajian Data 

Reduksi Data PenarikanKesimpulan/ Verifikasi 
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informasi dalam produksi bersama Kine Klub UM yang keudian digambarkan 

dalam pola jaringan komunikasinya. Kemudian dilanjutkan dengan interpretasi 

data hasil temuan di lapangan 

3.8 TEKNIK KEABSAHAN DATA 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti selalu berupaya menjaga kredibilitas 

hasil penelitian yang dilakukan. Beberapa cara yang dapat dilakukan seorang 

peneliti untuk menjaga kredibilitas hasil penelitian tersebut adalah dengan 

melakukan aktivitas validasi ialah peneliti akan turut serta dalam keanggotaan 

Kine Klub UMM tersebut untuk memperoleh data, dan dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan tehnik “triangulasi” sebagai tehnik keabsahan datanya.  

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang 

telah ada. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

triangulasi sumber, yang merupakan pembandingan dan pengecekkan balik 

Informan penelitian yaitu anggota atau subjek penelitian dari Kine Klub UMM 

terhadap derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu yang 

berbeda dalam penelitian (Sugiyono, 2007 : 83). 


